
Прилог бр. 1 

ПРИЈАВА 
За учешће на јавном позиву за  додјелу средстава из буџета Општине Хан Пијесак за 2021. годину за 

спортска удружења  са подручја општине Хан Пијесак 

 

1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

1.1 Пуни назив организације (клуба/удружења)  

1.2 
Адреса (улица, број, мјесто, поштански 

број) 
 

1.3 Ос  Одговорно лице (име, презиме, функција)  

1.4 Контакт одговорног лица (телефон, e-mail)  

1.5 
Лице одговорно за реализацију пројекта 

(име, презиме, функција) 
 

1.6 
Контакт лица одговорног за реализацију 

пројекта (телефон, e-mail) 
 

1.7 

Орган (надлежни суд) код кога је удружење 

регистровано, број и датум рјешења о 

регистрацији  

 

1.8 
Број и датум рјешења о упису у спортски 

регистар код МПОС РС 
 

1.9 Јединствени идентификацијски број (ЈИБ)  

1.10 Број жиро-рачуна и банка  

2 ПОДАЦИ О СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА 

2.1 Грана спорта  

2.2 
Година оснивања (прва регистрација и 

активан период у годинама) 
 

2.3 
Резултати клуба за последњих 5 година 

 
 

2.4 Укупан број чланова   

2.5 
Број активних спортиста по категоријама 

(уписати број) 

млађи пионири  _____ 

пионири              _____ 

кадети                 _____ 

јуниори               _____ 

сениори              _____ 

2.6 Број тренера  

2.7 

Број такмичења 

*уписати назив лиге или 

такмичења у заглавље табеле 

**Образложење- 

ранг- уписати ранг лиге 

плас.-коначан пласман у лиги 

*назив 

 

 

 

  
 

 

**по катег. ранг плас. ранг плас. ранг плас. ранг плас. 

мл.пионири         

пионири         

кадети         

јуниори         

сениори         



3 ОГРАНИЧЕЊА ЗА УЧЕШЋЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ 

3.1 
Клуб (удружење) послује на непрофитној 

основи - заокружити 
ДА НЕ 

3.2 
Удружење има активан трансакцијски 

рачун - заокружити 
ДА НЕ 

3.3 

Нема ограничења у коришћењу  имовине и 

обављању дјелатности (стечај, 

ликвидација, забрана обављања 

дјелатности) - заокружити 

ДА НЕ 

3.4 
Обезбјеђен простор за реализацију  

програма /сала, спортски терен итд / 
 

 

 

          У Хан Пијеску, 

          Дана__________________, године 

 Печат и потпис овлашћеног лица удружења 

за подношење приједлога програма 

 

 

 

 

Уз попуњен и овјерен пријавни образац апликанти прилажу: 

 Попуњен и овјерен Програм рада и финансијски план (Прилог бр. 2) 

 Рјешење о регистрацији код надлежног органа (копија) 

 Увјерење о пореској регистрацији – ЈИБ (копија) 

 


